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pomocy społecznej i opieki zdrowotnej 
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na sytuację osób starszych
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11. 12. 1.  Wstęp

Rola regulacji prawnych w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej 
jest znacząca. To one bowiem określają krąg podmiotów uprawnionych do ko
rzystania ze świadczeń, ich rodzaje oraz warunki dostępu do nich. Zarówno po
moc społeczna, jak i opieka zdrowotna stanowią ważne elementy składowe sze
roko pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, które we współczesnym 
państwie należne jest każdej jednostce i rodzinie. Wraz ze zmianą ustroju, po 
roku 1989 nastąpiła w Polsce całkowita przebudowa systemu prawnego i admi
nistracji publicznej państwa, a nowe rozwiązania zostały przyjęte także w obsza
rach pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. W pierwszym przełomowe zna
czenie miały regulacje prawne przyjęte w 1990 roku. Zapoczątkowane zostały 
uchwaleniem ustawy o samorządzie terytorialnym i następnie ustawy o pomocy 
społecznej. Z kolei w drugim z tych obszarów fundamentalne zmiany zapocząt
kowała ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z 1991 roku. W następnych latach 
(1992-2004) wszystkie trzy wskazane ustawy były wielokrotnie doskonalone, 
a przepisy dotyczące instytucji pomocy społecznej, opieki zdrowotnej i samo
rządu terytorialnego ulegały licznym zmianom, które podyktowane były wielo
ma czynnikami, ale w szczególności wiązały się z wyraźną ewolucją koncepcji 
roli i zadań państwa oraz ich podziału pomiędzy administrację rządową i samo
rządową. Poniżej omówione zostaną jedynie najważniejsze zmiany prawne 
i trendy, jakie zaznaczyły się w obydwu obszarach, oraz najważniejsze osiągnię
cia w minionym 15-leciu. Wiele szczegółowych kwestii przedstawiono bowiem 
w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania. 
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11. 12. 2.  Ewolucja rozwiązań prawnych w dziedzinie pomocy 
społecznej w latach 1990-2004 i ich wpływ 
na sytuację osób starszych

Uchwalenie ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej za
początkowało rozwój nowoczesnego ustawodawstwa w tej dziedzinie. W zasad
niczych postanowieniach nawiązywała ona do idei i głównych wątków zawar
tych już w ustawie z 1923 roku o opiece społecznej1. Ustawa z 1990 roku 
w miejsce poprzedniego określenia „opieka społeczna” wprowadziła nowy, bar
dziej nowoczesny termin „pomoc społeczna”. Termin wcześniejszy wiązał się 
wyraźnie z biernością podopiecznego, zaś nowe określenie miało na celu wy
eksponowanie i wzmocnienie aktywnego udziału osoby korzystającej ze świad
czeń w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji życiowej2. Tak więc nie była to tyl
ko i wyłącznie zmiana w nazewnictwie, ale chęć zwrócenia uwagi na zupełnie 
inne podejście i koncepcję w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej - 
osoba znajdująca się w trudnej sytuacji losowej nie powinna być biernym kon
sumentem świadczeń. 

1 Ustawa z 16 sierpnia 1923 roku stanowiła pierwowzór rozwiązań legislacyjnych dla ustawy 
o pomocy społecznej z 1990 roku. Przewidywała ona dwojakiego rodzaju świadczenia przysługują
ce z tytułu pomocy społecznej: pomoc finansową i świadczenia w naturze, a w tym pomoc zakła
dową, czyli umieszczenie w odpowiedniej placówce opiekuńczej, jak i opiekę w środowisku za
mieszkania. Ustawa z 1923 roku w szczególny sposób podkreślała rolę gminy jako podstawowej 
jednostki terytorialnej kraju w podejmowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań w zakresie 
pomocy społecznej. W świetle artykułu 8 tej ustawy prawo do trwałej opieki nabywał obywatel 
przebywający na obszarze danej gminy przynajmniej rok, a zgodnie z artykułem 10, kiedy wyma
gała tego sytuacja, prawo do tymczasowej opieki przysługiwało bez względu na czas trwania po
bytu na obszarze gminy. Działania powiatów uzupełniały opiekę społeczną gmin i głównie ukie
runkowane były na organizowanie i prowadzenie zakładów opiekuńczych. Wojewódzka admini
strada rządowa była zobowiązana wspomagać działania powiatów.

2 Określenie „pomoc społeczna” było znane i używane już przed uchwaleniem Ustawy z 1990 
roku. Na przykład, jednostki organizacyjne świadczące stacjonarną opiekę wcześniej zaczęto na
zywać domami pomocy społecznej, chociaż resort, któremu podlegała pomoc społeczna w latach 
1960-1990, nadal nazywał się Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej. Co więcej, ta nazwa 
zachowała się aż do roku 1999 mimo przekazania pomocy społecznej do Ministerstwa Pracy i Po
lityki Socjalnej w roku 1990.

3 Składała się ona z czterech działów, a te z 9 rozdziałów i 59 artykułów.

Ustawa o pomocy społecznej w jej brzmieniu z 1990 roku, choć w zakresie 
zawartych w niej regulacji obszerniejsza od Ustawy o opiece społecznej z 1923 
roku, była stosunkowo zwięzłym aktem prawnym3. Wprowadziła ona jednak 
wiele nowatorskich rozwiązań prawnych, nowych instytucji i postanowień nie
znanych zarówno ustawodawstwu międzywojennemu, jak i z okresu PRL. Już 
w artykule 1 zawarta została nowoczesna definicja pojęcia „pomoc społeczna”. 
W rozumieniu ustawy jest ona instytucją polityki społecznej państwa, mającą na 
celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji ży
ciowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie, wykorzystując własne 
środki, możliwości i uprawnienia. W takim podejściu zawarta została nowa wi
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zja i koncepcja pomocy społecznej. Zgodnie z nią działania państwa i jego in
stytucji nie powinny i nie mogą zastępować aktywności jednostki lub rodziny, 
lecz ją wspierać w pokonywaniu zaistniałych trudności. W ustępie 3 powołane
go artykułu jednoznacznie stwierdzono, że osoby i rodziny korzystające z po
mocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej 
sytuacji życiowej. Następnie wyraźny akcent położony został na podział zadań 
w dziedzinie pomocy społecznej między administrację rządową i samorządową, 
a równocześnie na ich współpracę z różnego rodzaju organizacjami społeczny
mi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, 
fundacjami i osobami fizycznymi. Cel pomocy społecznej został zdefiniowany 
jako zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożli
wienie im egzystencji w warunkach odpowiadających godności człowieka, 
a więc zgodnie z konstytucyjnym prawem do godności (artykuł 30 Konstytucji 
RP) i zarazem prawem do pomocy w zabezpieczeniu egzystencji (artykuł 69).

Przyjęcie koncepcji podziału zadań w dziedzinie pomocy społecznej między 
administrację rządową i samorządową (nawiązującej historycznie do idei Usta
wy o opiece społecznej z 1923 roku) rzutowało na późniejsze nowelizacje 
Ustawy o pomocy społecznej z 1990 roku. Reaktywowany po 40 latach Ustawą 
z 8 marca 1990 roku samorząd gminny od samego początku obowiązywania 
Ustawy o pomocy społecznej przejął wiele ważnych zadań w tym zakresie. 
Wraz z wdrożeniem reformy administracji publicznej państwa od 1 stycznia 
1999 roku liczne istotne zadania w dziedzinie pomocy społecznej przejął rów
nież samorząd powiatowy i samorządne województwo. We wszystkich trzech 
Ustawach - o samorządzie gminnym (pierwotnie terytorialnym) z 1990 roku, 
o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa z 6 czerwca 1998 ro
ku - wśród fundamentalnych i priorytetowych zadań samorządów wyszczegól
nione zostały pomoc społeczna, opieka zdrowotna i ochrona osób niepełno
sprawnych4. Wiele działań samorząd terytorialny (przez pierwsze 8 lat obowią
zywania ustawy tylko gminny), realizował jako zadania własne przy czym za
sadnicza ich część uznana została jako obowiązkowe, inne zaś jako zadania zle
cone przez administrację rządową. Ta ostatnia została zobowiązana przez usta
wodawcę do zapewnienia i przekazywania odpowiednich środków finansowych 
na zadania zlecone. Wobec tego pojawiło się dwojakie źródło finansowania 
świadczeń z tytułu pomocy społecznej: budżet administracji rządowej i samo
rządowej. Decentralizacja administracji publicznej państwa, która przebiegała 
w dwu etapach: w 1990 roku reaktywowanie samorządu gminnego i w 1998 - 
samorządu powiatowego oraz utworzenie samorządu na poziomie wojewódz
twa, zakładała i spowodowała również coraz wyraźniejszą decentralizację zadań 
w dziedzinie pomocy społecznej. Dotyczyło to realizacji zarówno zadań w za
kresie świadczeń finansowych (różnego rodzaju zasiłki), jak i w naturze (pomoc 
środowiskowa i instytucjonalna). Z punktu widzenia struktury organizacyjnej 

4 W tym ostatnim zakresie szczególnie duże znaczenie miało uchwalenie pierwszej w historii 
Polski Ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych z 1991 roku i kolejnej Ustawy 
w tej sprawie z 1997 roku.
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pomocy społecznej następowała również wyraźna ewolucja i decentralizacja, 
w szczególności od 1999 roku. Ustawa z 1990 roku o pomocy społecznej od po
czątku przewidywała utworzenie na poziomie każdej gminy ośrodków pomocy 
społecznej, a na poziomie rządowej administracji w województwie - wojewódz
kich zespołów pomocy społecznej. Po wejściu w życie reformy administracyjnej 
państwa z dniem 1 stycznia 1999 roku te ostatnie zostały przekazane samorzą
dowi województwa i przemianowane na regionalne zespoły pomocy społecznej, 
a w ramach administracji samorządnego powiatu utworzone zostały powiatowe 
centra pomocy rodzinie (w powiatach grodzkich - miejskie ośrodki pomocy ro
dzinie). Samorząd terytorialny przejął równocześnie od administracji rządowej 
domy pomocy społecznej: większość z nich prowadzona była przez powiaty.

Wraz z kolejnymi nowelizacjami ustawy w toku lat dziewięćdziesiątych po
jawiały się nowe formy organizacyjne pomocy społecznej, w szczególności 
ośrodki wsparcia, które w rozumieniu ustawy zapewniały środowiskowe formy 
pomocy półstacjonamej, służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku 
i mające przeciwdziałać instytucjonalizacji poprzez umieszczanie podopieczne
go w domu pomocy społecznej. Dzięki nowym przepisom jako ośrodki wsparcia 
coraz bardziej dynamicznie rozwijały działalność środowiskowe domy samo
pomocy, dzienne domy pomocy, ośrodki opiekuńcze, a wraz z narastającym 
zjawiskiem bezdomności także noclegownie. Nową formą instytucjonalną stały 
się rodzinne domy pomocy, w których świadczone były usługi opiekuńcze 
i bytowe całodobowo przez osobę lub rodzinę dla nie mniej niż trzech i nie wię
cej niż ośmiu osób wymagających z powodu wieku wsparcia w tej formie5. 
Zbliżoną formą środowiskowej pomocy społecznej, zapewniającą odpowiednie 
wsparcie w środowisku i umożliwiającą samodzielne życie osobie, która ze 
względu na wiek, niepełnosprawność lub chorobę nie wymaga usług w zakresie 
świadczonym przez dom pomocy społecznej, gdy równocześnie usługi opiekuń
cze w miejscu zamieszkania okazały się niewystarczające lub niemożliwe do re
alizacji, stały się także mieszkania chronione. Generalnie celem ośrodków 
wsparcia w świetle Ustawy z 1990 roku było zapewnienie całodziennego poby
tu, podstawowych świadczeń opiekuńczych, rekreacyjno-kulturalnych oraz edu
kacyjnych, a także posiłków w czasie pobytu. Zgodnie z przepisami w ośrod
kach tych mogła też być prowadzona działalność rehabilitacyjna.

5 Poza tym Ustawa z 1990 roku przewidywała dalsze formy instytucjonalnej pomocy społecz
nej, ale z przeznaczeniem dla innych kategorii osób niż osoby w wieku podeszłym, a w szczególno
ści dla dzieci i młodzieży (placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 
rodziny zastępcze) albo dla osób wymagających wsparcia w ośrodkach interwencji kryzysowej.

Należy zaznaczyć, że w artykule 3 Ustawy z 1990 roku wiek podeszły nie 
był wymieniony wśród rodzajowych sytuacji uprawniających do korzystania z 
pomocy społecznej, takich jak: ubóstwo, niepełnosprawność, bezdomność, dłu
gotrwała choroba, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i inne. 
Niemniej każda sytuacja losowa z wymienionych w ustawie bardzo często doty
czy również ludzi w wieku podeszłym. Tylko w nielicznych artykułach regulacji 
z 1990 roku wiek był wymieniony wprost jako kryterium uprawniające do ko
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rzystania ze świadczeń pomocy społecznej (w całym tekście ustawy tylko dwu
krotnie). Artykuł 17 zawierał postanowienie, że osobom samotnym, które 
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, 
a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych. Z kolei 
z pierwotnego brzmienia artykułu 19 wynikało, że do domów pomocy społecz
nej mogły być kierowane osoby, które ze względu na wiek kwalifikowały się do 
korzystania z takiej formy pomocy społecznej, a ich stan nie wymagał leczenia 
szpitalnego, natomiast uzasadniał stałą opiekę nad nimi. W późniejszym czasie 
artykuł ten został skreślony, a w jego miejsce wprowadzono artykuł 21, z które
go wynikało, że do mieszkania chronionego jako formy środowiskowej pomocy 
zapewniającej wsparcie w środowisku i umożliwiającej samodzielne życie mogą 
być kierowane osoby ze względu na wiek, gdy nie wymagają one usług w zakre
sie świadczonym przez dom pomocy społecznej, a usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania okazały się niewystarczające lub były niemożliwe do realizacji.

Spośród kilkudziesięciu nowelizacji Ustawy o pomocy społecznej z 1990 ro
ku (których szczegółowe omówienie w tym miejscu nie byłoby celowe) na pod
kreślenie zasługuje wprowadzona na mocy artykułu 1 Ustawy z 16 czerwca 
1996 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu. Określony został wówczas 10-letni okres, w ciągu 
którego wszystkie domy pomocy społecznej zostały zobowiązane do podjęcia 
odpowiednich działań w celu osiągnięcia wymaganych standardów6.

6 Obowiązek ten potwierdziła Ustawa z 24 lipca 1998 roku o zmianie niektórych ustaw okreś
lających kompetencje administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (artykuł 
64).

7 Ustawa była nowelizowana każdego roku od jej uchwalenia. Pierwszy tekst jednolity ogło
szony został już w 1993, a kolejny w 1998 roku. Po ogłoszeniu tekstu jednolitego w 1998 roku do 
2004 roku ustawa była nowelizowana aż 24 razy.

8 Składa się z czterech działów, z których każdy obejmuje kilka rozdziałów, i zawiera ogółem 
161 artykułów.

Na tle uprzednio obowiązujących przepisów o pomocy społecznej ustawa 
z 1990 roku wiele problemów uregulowała w sposób bardziej nowoczesny 
i stworzyła podstawy działania wielu nowych form organizacyjnych. Jej posta
nowienia uszczegółowione zostały w 24 rozporządzeniach wykonawczych. Jed
nakże poprzez wielokrotne nowelizacje dotyczące podziału zadań i kompetencji 
w tej dziedzinie pomiędzy różne organy administracji publicznej oraz rodzajów, 
warunków i zasad przyznawania świadczeń ustawa ta stawała się coraz mniej 
czytelna i przejrzysta7. Wobec tego zachodziła konieczność ponownego uprząd- 
kowania wszystkich zapisów i przyjęcia w dniu 12 marca 2004 roku nowej 
ustawy o pomocy społecznej, chronologicznie trzeciej w Polsce.

Nowa ustawa, obowiązująca od 1 maja 2004 roku, jest bardzo obszernym 
aktem prawnym8, regulującym cztery główne problemy: zadania w dziedzinie 
pomocy społecznej, rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb 
ich udzielania, organizację pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania 
kontrolnego w jej zakresie. Idee przewodnie są podobne jak w poprzedniej 
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ustawie, niemniej wprowadzonych zostało wiele nowych postanowień. Poniżej 
wypunktowano niektóre z nich:

1. Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa polskiego i coraz więk
szą liczbę ludzi w wieku podeszłym w ustawie podkreślono konieczność part
nerskiej współpracy w dziedzinie pomocy społecznej organów administracji 
rządowej i samorządowej z wszelkiego rodzaju podmiotami, partycypującymi 
w realizacji zadań w tym zakresie (art. 2).

2. Lista sytuacji szczególnych uprawniających do korzystania ze świadczeń 
pomocy społecznej została wyraźnie poszerzona, z 11 do 15 (art. 7). Nie obej
muje ona w dalszym ciągu odrębnej kategorii, jaką jest wiek podeszły, gdyż 
każda z nich może dotyczyć ludzi starszych.

3. Ustawa do kryterium wieku jako uprawniającego do korzystania ze świad
czeń społecznych odwołuje się jednak w całym tekście aż 13 razy9.

4. Doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące podmiotowego prawa 
do świadczeń pomocy społecznej (art. 8 i 9)10.

5. Przejrzyście uporządkowany został podział zadań w dziedzinie pomocy 
społecznej pomiędzy organy administracji rządowej i samorządowej.

6. Wyraźnie poszerzyła się lista zadań gminy o charakterze obowiązkowym; 
samorząd gminny w świetle artykułu 17 ustęp 1 jest zobowiązany do realizacji 
18 zadań (poprzednio 8), w tym do: utworzenia i utrzymywania ośrodka pomocy 
społecznej i zapewnienia środków na wynagrodzenia jego pracowników, pro
wadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
wsparcia dziennego lub w mieszkaniach chronionych, organizowania i świad
czenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, przyznawania i wypłaca
nia zasiłków celowych. Samorząd ten powinien wykonywać 5 dalszych zadań 
własnych o nieobowiązkowym charakterze, takich jak: prowadzenie i zapewnie
nie miejsc w domach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia o zasięgu 
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki. Ich realizacja 
w praktyce jest uzależniona od wielkości gminy i jej możliwości finansowych. 
Samorząd gminny realizuje ponadto 6 zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, m.in. przyznaje i wypłaca zasiłki stałe oraz zasiłki celowe w sytu
acjach szczególnych związanych z klęskami żywiołowymi lub ekologicznymi.

7. Rozbudowano także listę zadań własnych samorządu powiatowego z 15 
do 19; jednym z nich jest prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy 
społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych 
przez gminy osób, jak również prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. 
Zadania te są szczególnie ważne z punktu widzenia gmin o słabszej kondycji 
i ograniczonych możliwościach finansowych. Powiat realizuje trzy zadania 
własne z zakresu administracji rządowej, a wśród nich prowadzi i rozwija infra

9 W artykułach: 22 pkt 10, art. 37 ustęp 1 pkt 1 i 2, art. 50 ustęp 1, art. 51 ustęp 1, art. 53 ustęp 
1, art. 54 ustęp 1, art. 56 pkt 1, art. 67 ustępy 1 i 4, art. 69 ustęp 2 i art. 153.

10 Obecnie postanowienia dotyczące tej kwestii zajmują trzy strony tekstu, a w poprzedniej 
ustawie zawarte były w zwięzłych artykułach 4 i 4a.
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strukturę dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz organizuje pomoc spo
łeczną dla uchodźców (artykuły 19 i 20).

8. Poszerzona została lista zadań w dziedzinie pomocy społecznej realizowa
nych przez samorządne województwo; jednym z ważniejszych jest opracowy
wanie, aktualizowanie i realizowanie strategii wojewódzkiej w dziedzinie poli
tyki społecznej jako integralnego elementu rozwoju województwa, obejmujące
go w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wy
równywania szans osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania pro
blemów alkoholowych i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Do dal
szych jego zadań należą: opracowywanie regionalnych programów pomocy 
społecznej wspierających samorządy lokalne, rozpoznawanie przyczyn ubóstwa, 
organizowanie i prowadzenie publicznych szkół służb społecznych i szkolenie 
zawodowe kadr pomocy społecznej, inspirowanie i promowanie nowych roz
wiązań w zakresie pomocy społecznej i inne (art. 21).

9. Zdecydowanie wzrosła liczba zadań realizowanych w ramach administra
cji rządowej przez wojewodę - z 7 do 13. Do jego zadań należy między innymi: 
ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej przez 
jednostki samorządu terytorialnego, stwierdzanie zgodności programów na
prawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych 
pomocy społecznej i ocena stopnia ich realizacji, wydawanie i cofanie zezwoleń 
na prowadzenie domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodo
bową opiekę osobom niepełnosprawnym, prowadzenie rejestru jednostek orga
nizacyjnych pomocy społecznej, nadzór i kontrola nad nimi (art. 22).

10. W ustawie sprecyzowane zostały zadania ministra odpowiedzialnego za 
zabezpieczenie społeczne w dziedzinie pomocy społecznej. Do jego obowiąz
ków należy między innymi finansowe wspieranie programów w określonym 
przez niego obszarze pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samo
rządu terytorialnego (art. 23).

11. Ustawa upoważniła Radę Ministrów do przyjęcia rządowego programu 
pomocy społecznej, mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin 
i grup społecznych, w tym rozwój specjalistycznego wsparcia, oraz do określe
nia w drodze rozporządzenia warunków jego realizacji (art. 24).

12. W dziale II ustawy (rozdział 1, art. 36) zostały uporządkowane rodzaje 
świadczeń pomocy społecznej - pieniężne w liczbie 10 i niepieniężne w liczbie 
25 - oraz zasady ich przyznawania (artykuły od 37 do 52).

13. Zwiększono kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie 
ustalania zasad przyznawania świadczeń z tytułu pomocy społecznej. Warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze 
(z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 
oraz szczegółowe warunki przyznawania częściowego lub całkowitego zwolnie
nia od opłat określa rada gminy w drodze uchwały (art. 50 ustęp 6). Z kolei rada 
powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala organizację oraz szczegółowe 
zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach 
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chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej (art. 97 ustęp 5)11. W rozumie
niu ustawy ośrodkiem wsparcia jest środowiskowy dom samopomocy, dzienny 
dom pomocy, dom dla bezdomnych, klub samopomocy oraz dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Mieszkanie chronione jest formą pomo
cy społecznej przygotowującą osobę tam przebywającą pod opieką specjalistów 
do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapew
niającej całodobową opiekę. Innymi słowy, ma ono zapewniać warunki samo
dzielnego funkcjonowania w środowisku.

" Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji 
kryzysowej ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną. Nie ponosi ona opłat, je
żeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie prze
kracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w ustawie.

12 Należy zwrócić uwagę, że poprzednia ustawa problematyce domów pomocy społecznej po
święcała zaledwie trzy zwięzłe artykuły, natomiast obecna aż 16 artykułów zajmujących pięć stron 
tekstu (s. 54-69).

14. W odrębnym rozdziale 2 działu II ustawy bardziej przejrzyście niż w po
przedniej ustawie uporządkowane zostały zasady tworzenia i prowadzenia do
mów pomocy społecznej oraz wprowadzono nową ich klasyfikację, w tym wy
różniono kategorię domów dla osób w wieku podeszłym (art. 56). W zakresie 
kierowania do nich nastąpiła również znacząca decentralizacja; decyzję o skie
rowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wy- 
daje organ gminy właściwy dla osoby, a decyzję o umieszczeniu w domu pomo
cy społecznej wydaje organ gminy, starosta powiatu lub marszałek wojewódz
twa, w zależności od tego, która jednostka samorządu terytorialnego dom pro
wadzi. W przypadku regionalnego domu pomocy społecznej finansowanego 
z dochodów własnych samorządu województwa decyzję o skierowaniu wydaje 
organ gminy, a decyzję o umieszczeniu w nim i opłacie za pobyt - marszałek 
województwa (art. 59). Koszty utrzymania mieszkańca ustala każdego roku, do 
końca pierwszego kwartału, w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w domu o zasięgu powiatu - starosta, 
a regionalnym domu - marszałek województwa. Rada gminy może określić 
w drodze uchwały korzystniejsze warunki ustalania opłat za pobyt w domu po
mocy społecznej o zasięgu gminnym niż wynikające z przepisów ustawy, 
a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (art. 66).

15. W odrębnym rozdziale 3 działu II zostały uregulowane zasady działalno
ści gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową 
opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w wieku 
podeszłym; równocześnie określono szczegółowe wymagania w zakresie świad
czonych w nich usług opiekuńczych i bytowych oraz minimalne standardy 
w tych jednostkach. Standardy te dotyczą budynku i jego otoczenia, wymogów 
architektonicznych, wielkości pokoi mieszkalnych i ich wyposażenia, innych 
pomieszczeń, zapewnienia w nich porządku i higieny (art. 67-69)12.

16. W dziale III ustawy zostały na nowo i przejrzyście określone zasady or
ganizacji pomocy społecznej na wszystkich poziomach, nadzór i kontrola nad 
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wykonywaniem zadań w tym zakresie oraz kwestie związane z wykonywaniem 
zawodu pracownika socjalnego.

11.12.3. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie opieki 
zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 
i ich znaczenie dla sytuacji osób starszych

Wpływ na sytuację osób w wieku podeszłym miały także regulacje prawne 
przyjęte w latach 1990-2004 w obszarze opieki zdrowotnej i ubezpieczeń zdro
wotnych. W uchwalonych w tym okresie aktach prawnych zawarte zostały nowe 
postanowienia związane z organizacją i funkcjonowaniem zakładów opieki 
zdrowotnej oraz wykonywaniem zawodów medycznych. Przepisy w jednym 
i drugim zakresie z pewnością mają związek z problematyką dostępności i jako
ści świadczeń zdrowotnych dla tej kategorii osób. Szczególnie znaczące zmiany 
w tej kwestii zapoczątkowała Ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opie
ki zdrowotnej. Nowe zapisy w niej zawarte umożliwiały odtąd udzielanie 
świadczeń zdrowotnych zarówno przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
tworzone i prowadzone przez organy administracji rządowej i jednostki samo
rządu terytorialnego, jak i niepubliczne zakłady, dla których organem założy
cielskim mogą być różnego rodzaju podmioty prywatne: osoby fizyczne i osoby 
prawne, a w szczególności stowarzyszenia, fundacje, Kościoły i związki wyzna
niowe. Możliwość prowadzenia zakładów opieki zdrowotnej przez różne pod
mioty z pewnością wyzwala konkurencyjność i wpływa na poprawę dostępności 
i jakości świadczeń zdrowotnych. Ustawa pośród różnego rodzaju świadczeń 
zdrowotnych wyróżniła i zaliczyła do nich także świadczenia pielęgnacyjne, 
opiekę paliatywną i rehabilitację. W przypadku osób w wieku podeszłym tego 
rodzaju świadczenia zdrowotne często odgrywają pierwszoplanową rolę. W ko
lejnych latach ustawa ta była również wielokrotnie nowelizowana. Szczególnie 
istotne zmiany wprowadzone zostały na mocy Ustawy z 20 czerwca 1997 roku o 
zmianie tej ustawy i niektórych innych ustaw. Wówczas zostały dodane do jej 
tekstu artykuły 32c i 32d, na mocy których wyróżniony został nowy rodzaj za
kładów opieki zdrowotnej: zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- 
opiekuńcze. Ustawa zdefiniowała istotę obydwu kategorii zakładów i zakres 
udzielanych przez nie świadczeń. Zakłady opiekuńczo-lecznicze udzielają cało
dobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują pielęgnację i rehabilitację 
osób niewymagających hospitalizacji oraz zapewniają środki farmaceutyczne, 
materiały medyczne, pomieszczenie i wyżywienie oraz opiekę w czasie prowa
dzonych zajęć kulturalnych i rozrywkowych. Z kolei zakłady pielęgnacyjno- 
opiekuńcze udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują 
pielęgnację, opiekę i rehabilitację oraz zapewniają konieczne leczenie farmako
logiczne, pomieszczenie i wyżywienie oraz prowadzenie edukacji zdrowotnej. 
Zakres i profil świadczeń udzielanych przez oba rodzaje zakładów jest w istocie 
bardzo zbliżony. W pierwszym przypadku główną rolę odgrywają jednak świad
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czenia zdrowotne typu opiekuńczego i w zakresie rehabilitacji, dopełniane za
kresem niezbędnej opieki, w tym lekarskiej, w drugim zaś prowadzone są czyn
ności natury pielęgnacyjno-opiekuńczej. Wyodrębnienie i funkcjonowanie 
w praktyce tego rodzaju zakładów odgrywa szczególnie ważną rolę z punktu 
widzenia ochrony osób w wieku podeszłym. W placówkach tego typu prowa
dzonych od wielu lat, głównie przez podmioty prywatne, ale także publiczne, 
realizowana jest opieka długoterminowa i paliatywana nad osobami w wieku 
starszym i nieuleczalnie bądź przewlekle chorymi. Zakłady obu rodzajów sta
nowią pośredni typ między tradycyjnymi jednostkami świadczącymi stacjonarną 
opiekę zdrowotną a różnego rodzaju domami pomocy społecznej. Tryb kiero
wania do nich uregulowany został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 
grudnia 1998 roku w tej sprawie (Dz.U., 1998, Nr 166, poz. 1265)13. W związku 
z przepisami tego rozporządzenia pozostają przepisy zawarte w artykule 54 
ustawy o pomocy społecznej. Z postanowień w nim zawartych wynika, że osobę 
wymagającą wzmożonej opieki medycznej starosta kieruje do zakładu opiekuń
czo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej.

13 Będzie obowiązywało do czasu wydania nowego rozporządzenia.
M Zastąpionej Ustawą z 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym 

Funduszu Zdrowia, a po jej uchyleniu Ustawą z 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finanso
wanych ze środków publicznych.

Na podkreślenie zasługuje to, że Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej pierw
szy raz uregulowała katalog praw pacjenta, który obejmuje m.in. prawo do: po
szanowania godności i intymności, umierania w godności i spokoju, dodatkowej 
opieki ze strony osób bliskich lub innych wskazanych w czasie pobytu 
w zakładzie, kontaktu z osobami bliskimi oraz do opieki duszpasterskiej. Prawa te 
mają szczególne znaczenie właśnie w przypadku osób w wieku podeszłym. 
Wskazane prawa i dalsze wymienione w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 
poszerzone zostały na mocy ustawy z 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, zmienionej w 1998 roku i zastąpionej w późniejszym czasie kolej
nymi ustawami14. Z jej postanowień związanych z tą kwestią szczególnie istotne 
było wprowadzenie ustawowych gwarancji dotyczących prawa do swobodnego 
wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej w zakresie podstawowej opieki zdrowot
nej, wyboru w ograniczonym stopniu lekarza specjalisty oraz prawa do wyboru 
zakładu opieki zdrowotnej. Prawa te w przypadku osób w wieku podeszłym wy
dają się mieć również duże znaczenie. Szczegółowe postanowienia w tej ostatniej 
kwestii zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9 kwietnia 2003 
roku (Dz.U., 2003, Nr 63, poz. 589). Przepisy tego rozporządzenia zapewniają 
wiele ułatwień w zakresie rejestracji pacjentów, co w przypadku ludzi w wieku 
podeszłym jest bardzo ważne. Zgodnie z nim rejestracji można dokonać osobiście, 
telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. W razie niemożności udziele
nia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczeniodawca jest obowią
zany prowadzić w rzetelny sposób listę osób oczekujących.

Z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w zakresie pomocy społecznej 
i opieki zdrowotnej osobom w wieku podeszłym znaczenie miało także przyję
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cie nowych regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodów medycz
nych. Rozwiązania te w sposób bardziej dojrzały określiły także prawa i obo
wiązki osób je wykonujących. Szczególny akcent położony został na respekto
wanie praw, jakie przysługują świadczeniobiorcom, bowiem to, co po stronie 
lekarza lub pielęgniarki jest obowiązkiem, po stronie pacjenta staje się upraw
nieniem. Ustawy z 1996 roku dotyczące wykonywania zawodu lekarza oraz za
wodów pielęgniarki i położnej w tej części zostały szeroko rozbudowane 
w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów. Ich dalsze uszczegółowie
nie nastąpiło w odpowiednich aktach wykonawczych. Kolejne Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 1997, 1999 i 2001 roku do ustawy o zawodzie lekarza wy
raźnie wzmocniły pozycję geriatrii, która została uznana za jedną z 33 podsta
wowych specjalizacji lekarskich. Lekarze mogą podejmować swobodną decyzję 
0 jej wyborze15. Zgodnie z przepisami okres szkolenia specjalizacyjnego w tej 
dziedzinie, podobnie jak w przypadku większości z nich, wynosi pięć lat. 
Z kolei pielęgniarki, w świetle przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 29 października 2003 roku w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz 
dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być pro
wadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz jego rozporządzenia z tej sa
mej daty w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, mogą 
podejmować specjalizacje w zakresie: pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki 
długoterminowej i opieki paliatywnej16 17. Na mocy powołanych aktów prawnych 
w ramach kształcenia podyplomowego mogą być organizowane kursy kwalifi
kacyjne, specjalistyczne i uzupełniające w zakresie pielęgniarstwa psychiatrycz
nego, geriatrycznego, opieki długoterminowej i opieki paliatywnej, w wymiarze 
od trzech do sześciu miesięcy. Należy dodać, że problemy opieki zdrowotnej 
nad ludźmi w wieku podeszłym są uwzględniane również w programach staży 
podyplomowych dla lekarzy i pielęgniarek. Dzięki nowym przepisom ranga 
opieki nad ludźmi starszymi uległa wyraźnemu wzmocnieniu, co w praktyce ma 
sprzyjać coraz lepszej działalności w tym zakresie zakładów opieki zdrowotnej 
i domów pomocy społecznej.

15 W świetle poprzednio obowiązujących przepisów z 1983 roku rozpoczęcie specjalizacji z ge
riatrii wymagało zezwolenia ministra zdrowia.

16 Powołane przepisy wyszczególniają 19 dziedzin specjalistycznych dla pielęgniarek i 9 dla 
położnych. Czas trwania szkolenia specjalistycznego dla wszystkich dziedzin wynosi dwa lata.

17 Postępowanie związane z nadaniem II stopnia specjalizacji zawodowej po odbyciu prze
szkolenia w zakresie pracy socjalnej, mającego na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności pracy 
z wybranymi grupami osób korzystających z pomocy społecznej, przeprowadza komisja działająca 
przy ministrze odpowiedzialnym za sprawy zabezpieczenia społecznego, a postępowanie o nadanie 
1 stopnia specjalizacji komisja działająca przy urzędzie marszałkowskim.

Na podkreślenie zasługuje także fakt, że zarówno poprzednia, jak i obowią
zująca ustawa o pomocy społecznej oraz przepisy wykonawcze określiły wyma
gania w zakresie niezbędnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika 
socjalnego, a następnie w sprawie uzyskiwania przez nich specjalizacji I i 11 
stopnia1 , jak również ich prawa i obowiązki. Zgodnie z przepisami do szcze
gólnych powinności pracownika socjalnego należą między innymi: udzielanie 
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zgłaszającym się osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach 
i dostępnych formach pomocy społecznej oraz poszanowanie godności i innych 
praw osób korzystających z niej, a także przeciwdziałanie praktykom niehuma
nitarnym i dyskryminujących osobę, rodzinę lub grupę. Szczegółowo zakres za
dań i obowiązków pracowników socjalnych określił artykuł 119 Ustawy 
o pomocy społecznej z 2004 roku. Przepisy ustawy zaostrzyły również wyma
gania kwalifikacyjne wobec osób kierujących jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej. Są one zobowiązane mieć co najmniej trzyletni staż pracy 
w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecz
nej. Odrębne przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z 2001 roku sprecyzowały wymagania dotyczące kwalifikacji osób, które 
z upoważnienia wojewody wykonują czynności nadzoru nad standardami opieki 
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a zwłaszcza nad domami 
pomocy społecznej (Dz.U., 2001, Nr 72, poz. 754). Zgodnie z nimi osoby takie 
powinny mieć ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika, 
psychologia, socjologia lub polityka społeczna, minimum pięcioletni staż pracy 
w jednostkach pomocy społecznej oraz specjalizację z organizacji pomocy spo
łecznej.

11.12.4. Wnioski

1. W latach 1990-2004 nastąpiła bardzo wyraźna ewolucja w dziedzinie 
prawa regulującego kwestie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Wiele za
gadnień i problemów zostało uregulowanych nowocześnie i o wiele bardziej 
szczegółowo. W odpowiedzi na nowe zjawiska społeczne (bezdomność, napływ 
uchodźców i wiele innych) oraz proces starzenia się społeczeństwa polskiego 
wprowadzono nowe rozwiązania prawne i nieznane uprzednio formy pomocy 
instytucjonalnej i środowiskowej.

2. Większość zadań w dziedzinie pomocy społecznej przejęły od administra
cji rządowej jednostki samorządu terytorialnego na wszystkich poziomach po
działu państwa. Podstawowe zadania przypisane zostały gminom jako jednost
kom podstawowym i usytuowanym najbliżej osób potrzebujących świadczeń 
rodzajowych.

3. Zadania w dziedzinie pomocy społecznej i ochrony zdrowia zostały uzna
ne za priorytetowe dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

4. Nastąpiła daleko posunięta decentralizacja w zakresie zadań, obowiązków 
i kompetencji w obu obszarach, ściśle powiązana z decentralizacją administracji 
publicznej. Samorząd terytorialny przejął wiodącą rolę, a zadania administracji 
rządowej ograniczone zostały do określania priorytetów i standardów, nadzoru 
i kontroli nad jego działalnością oraz do wspierania go środkami finansowymi.

5. W ustawach z 1990 i 2004 roku szczególny nacisk położono na środowi
skową pomoc społeczną, aktywizację osób i rodzin korzystających ze świadczeń 
oraz przeciwdziałanie nadmiernej instytucjonalizacji pomocy społecznej.
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6. Wzmocniona i wyraźnie wyakcentowana została konieczność współpracy 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i różnego rodzaju 
podmiotami prywatnymi. W wielu zakresach te ostatnie odgrywają wiodącą rolę 
(np. w zakresie prowadzenia hospicjów, zakładów opieki długoterminowej, 
noclegowni dla bezdomnych itp.).

7. W nowej ustawie w znacznie większym stopniu zwrócono uwagę na 
ochronę osób starszych, tym niemniej wobec narastających innych negatywnych 
zjawisk społecznych, jak ubóstwo czy bezrobocie, problemy osób w wieku po
deszłym stały się jednymi z wielu w zakresie pomocy społecznej.

8. Uregulowane zostały podmiotowe prawa pacjenta i prawa ubezpieczonego 
oraz powołano nowe rodzaje zakładów opieki zdrowotnej, ukierunkowane 
przede wszystkim na osoby starsze.

9. Stworzono podstawy prawne do wzmocnienia i rozwijania geriatrycznej 
opieki zdrowotnej i uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji w tej dziedzinie 
przez lekarzy i pielęgniarki, a także pracowników socjalnych.




